
  

 
 

 

 

 

 

Ανοίγουν οι πόρτες στο «Παλάτι του Θυμού!», προσμένοντας εκπαιδευτικούς και 

μαθητές να ανακαλύψουν τα μυστικά του! 

 Το Μουσείο Συναισθημάτων συνεχίζοντας την διαδρομή του στον κόσμο των 

συναισθημάτων αφιερώνει τη νέα του διαδραστική έκθεση στο συναίσθημα του θυμού! 

 
 

 

 

  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

http://www.mce.gr/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%ce%bf/


Ο σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διαδραστική έκθεση 

στο «Παλάτι του Θυμού!», είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 

αλληλεπιδράσουν με τα διαδραστικά εκθέματα, 

να κατακτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του συναισθήματος του θυμού και 

να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν τη ζωτική του 

ενέργεια. 

 

Μαζί με τους ήρωες των διαδραστικών εκθεμάτων 

- πειραματιζόμαστε με διαφορετικά σενάρια σε 

καταστάσεις θυμού και συγκρούσεων 

- ανακαλύπτουμε αντιδράσεις που βοηθούν και 

αντιδράσεις που μας μπλοκάρουν 

- αναζητούμε τις πηγές του και 

τα «αντίδοτα» που οδηγούν στην ανάπτυξη... 

  

Περισσότερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρες 

καθημερινά 

  

Ηλικίες 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη 

διαδραστική έκθεση διαχωρίζονται ανάλογα 

την ηλικιακή ομάδα: 

- για εφήβους Γυμνασίου 

- για παιδιά Δημοτικού 

- για παιδιά Νηπιαγωγείου 

- για φοιτητές και Επαγγελματικά Λύκεια 
 

 

 

Ώρες διεξαγωγής 

9π.μ., 11π.μ., 1μ.μ. 

  

Εισιτήριο για καθε μαθητή 

7 ευρώ 

 

 

http://www.mce.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b5%cf%83/#ekpaideytikamouseio
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.mce.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83/#ekpaideytikamouseio


  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Το Μουσείο Συναισθημάτων πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

σχολεία της Αττικής και όλης της Ελλάδας, με διαδραστικά εκθέματα που 

ταξιδεύουν,  

με σκοπό να ενθαρρύνουν και να εμπνεύσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τον 

εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων. 

 

  «Ο Θησαυρός των Συναισθημάτων» 

 «Τα Συναισθήματα μέσα από τον Κόσμο των 

Παραμυθιών» 

 «Ο Φόβος μέσα από τον Κόσμο των Παραμυθιών» 

 «Ο Θυμός μέσα από τον Κόσμο των Παραμυθιών» 

  «Τα Συναισθήματα μέσα από τον Κόσμο των 

Χριστουγέννων» 

 «Το Λουλούδισμα των Συναισθημάτων» - για 

τη γιορτή του Πάσχα 

  

Περισσότερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρες 

καθημερινά 

Ηλικίες 

παιδιά 4 - 12 ετών 
 

 

Ώρες διεξαγωγής 

κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο 

http://www.mce.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83/#ekpaideytikasxoleia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.mce.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83/#ekpaideytikasxoleia


 

  Εισιτήριο για καθε μαθητή 

6 ευρώ (για σχολεία εντός Αττικής) 
 

 

 

 

Μουσείο Συναισθημάτων 

Διεύθυνση:  

Καρατζά 7 & Τσάμη Καρατάσου 56, 11741 

Φιλοπάππου, Αθήνα 

Πληροφορίες:  

τηλ. 210 9218329 

http://www.mce.gr  

info@mce.gr 

 

 

 
  

 

http://www.mce.gr/
mailto:info@mce.gr

